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Apa informasi yang didapatkan dari 
Bursa Kerja tenaga kesehatan online ??

LOWONGAN PEKERJAAN DI 

BIDANG KESEHATAN MELALUI 

FASYANKES

MELIHAT PERBANDINGAN DAN 

PELUAMG LOWONGAN 

PEKERJAAN ANTAR FASYANKES

MENGETAHUI KAPAN DAN 

DIMANA DAPAT MENDAFTAR 

PADA LOWONGAN



MEMULAI APLIKASI

1) Buka browse pada PC/Laptop anda (Aplikasi di support oleh semua jenis 
browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox,Microsoft Edge/Internet Explorer, 
dll)

2) Buka alamat URL aplikasi Bursa Kerja Nakes Online

http://bursanakes.kemkes.go.id/
3) Pelajari bagian-bagian yang penting, apa saja ??

- Halaman Publik

- Registrasi

- Login

- Mengisi Data Profil



HALAMAN UTAMA

1) Menu Aplikasi, gunakan sebagai navigasi utama Aplikasi 

untuk melihat halaman lain seperti Gambaran umum, 

panduan, laporan, cari lowongan, dan kontak

2) Menu Daftar/Login. Gunakan untuk navigasi ke halaman 

pendaftaran dan juga login ke Aplikasi

3) Daftar lowongan, lowongan yang sudah di validasi oleh 

calon pemberi kerja akan tampil disini

4) Daftar, menu lain seperti pada keterangan nomor 2  

digunakan sebagai navigasi ke halaman pendaftaran
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Halaman Lowongan

1) Navigasi Lowongan, gunakan untuk navigasi pencarian 

lowongan kerja di Bursa Kerja Nakes

2) Daftar Lowongan, menampilkan hasil pencarian lowongan 

sesuai kriteria lowongan
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Kriteria Pencarian

1) Judul Lowongan : Diisi dengan Kata kunci (keyword) 

pencarian sesuai keinginan pencari kerja

2) Jenis Tenaga Kesehatan : Memilih Jenis Tenaga kesehatan 

sesuai daftar yang tersedia

3) Jenis Pekerjaan : Memilih jenis pekerjaan sesuai daftar yang

tersedia

4) Jenis Waktu Pekerjaan : Memilih jenis waktu pekerjaan sesuai 

daftar yang tersedia

5) Lokasi Kerja : Memilih Lokasi kerja yang diinginkan

6) Gaji : Memilih range Gaji yang diinginkan 
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Pencarian Lowongan kerja dapat menggunakan beberapa 

kriteria, diantara nya :



Laporan Dashboard

Halaman dashboard penting untuk diketahui, karena 

menampilkan informasi Pelamar dibandingkan dengan 

jumlah lowongan yang dilihat dari 3 aspek, yaitu :

1) Peta sebaran dan jumlah pelamar

2) Gambaran lowongan kerja vs pelamar 

3) Gambaran Pelamar kerja berdasarkan jenis tenaga 

kesehatan

Untuk data lebih Detal, klik tautan yang ada dibawah 

grafik, misal pada chart sebelah kiri, kita KLIK tautan 

“Lebih Lanjut”, akan menampilkan detail nya



Detail 

dashboard

Chart di sebellah kiri 

memberikan detail Infoemasi 

Lowongan vs Pelamar 

berdasarkan nilai tertinggi 

yaitu pelamar terbanyak





Pendaftaran

KLIK Pada menu daftar, atau menggunakan tautan DAFTAR

pada icon BERGABUNG BERSAMA KAMI, kemudian Pencari 

kerja akan di arahkan ke menu pendaftaran seperti 

disamping ini. Data wajib diisi diantara nya :

1) Nomor Induk Kependudukan (Nomor KTP) sesuai dengan 
e-KTP yang berlaku

2) Nama Lengkap, sesuai e-KTP

3) Nomor HP

4) Alamat Email

5) Pembuatan password

6) Konfirmasi password

Isikan Kode keamanan, setelah yakin semua data sudah 
benar, KLIK pada tombol Daftar
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Cek Email

◦ Setelah Mendaftar melalui Aplikasi, silakan cek ke Email 

masing-masing yang digunakan untuk mendaftar akun.

◦ Verifikasi Akun dengan Klik tautan Verifikasi pada Email yang 

dikirim oleh sistem

◦ Akun aktif, Pencari kerja dapat Login ke Aplikasi dengan

mengisi email dan Password
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Login

◦ Masukkan alamat email yang sudah 

didaftarkan ke Form login disamping 

◦ Masukkan password sesuai yang sudah dibuat

◦ Ketik kode keamanan sesuai yang muncul

pada Form Login

◦ Klik tombol Login untuk masuk ke dalam 

Aplikasi 
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Melengkapi dan Memverifikasi 
Biodata

Sebagai pengguna baru, tentunya data awal Pengguna masih kosong. Untuk itu pengguna wajib melengkapi data 

diri untuk memudahkan proses melamar lowongan pekerjaan yang tersedia di aplikasi.  Berikut Langkah-langkah nya :

Langkah 1 – Informasi Dasar Langkah 4 – Informasi Pengalaman

Langkah 2 – Informasi Kontak Langkah 5 – Informasi Esai

Langkah 3 – Informasi Pendidikan Langkah 6 – Informasi Lainnya 

Langkah 7 – Review Data
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Langkah 1 –
Informasi Dasar

Informasi dasar yang wajib di entry pada Aplikasi

diantara nya :

- Gelar Depan

- Gelar Belakang

- Nama lengkap

- Tempat, Tanggal Lahir,

- Status Pernikahan

- Pendidikan terakhir (Jenjang)

- Agama

- Jenis Kelamin



Langkah 1 –
Informasi Dasar

Sebagai pembuktian dokumen diri merupakan dokumen 

yang sah, pengguna diwajibkan memberikan nomor 

dokumen dan mengupload softcopy dari berkas yang 

diketik nomornya. Berkas yang wajib diisi diantaranya :

- NPWP

- E-KTP

- Kartu Keluarga

- Kartu BPJS Kesehatan

- STR Tenaga Kesehatan

Selain itu, untuk mempermudah admin dalam menentukan 

ukuran pakaian dan sepatu, pengguna diwajibkan mengisi 

ukuran baju dan sepatu nya

Masukkan juga seluruh akun media sosial mu, seperti 

WhatsApp, Facebook, Twitter, atau  LinkedLN



Langkah 1 –
Informasi Dasar

Yang terakhir dari Langkah 1, Pengguna wajib 

mengupload Pas Foto masing-masing melalui aplikasi

Setelah Selesai Upload Foto, selanjutnya Pengguna 

menyimpan data yang telah di entry dengan KLIK

pada tombol SIMPAN, dan kemudian akan lanjut ke 

Langkah ke 2



Langkah 2 –
Informasi Kontak
Informasi kontak sangat diperlukan untuk memastikan 

bahwa pengguna sebagai pencari kerja dapat 

dihubungi dan memiliki alamat yang valid. Informasi 

Kontak dibagi dalam 3 bagian yang wajib diisi, yaitu :

1) Tempat tinggal sekarang

2) Alamat sesuai KTP/Paspor (bila berbeda dengan 

alamat sekarang)

3) Kontak emergency

Data yang di entry diantara nya :

→Nomor HP

→Telp. Rumah (jika ada)

→Alamat lengkap (Provinsi, Kab/kota,kode pos,alamat

jelas)

→Email



Langkah 2 –
Informasi Kontak
Untuk kontak emergency wajib diisi dengan isian 

seperti form disamping, yaitu :

→Hubungan (Orang Tua, Suami/Istri, Saudara, 

Kerabat. Dll)

→Nomor telepon / HP

Setelah selesai dengan Informasi kontak, KLIK tombol

simpan untuk lanjut ke langkah ke 3



Langkah 3 –
Informasi Pendidikan

Langkah ke 3 berisi informasi informasi mengenai latar 

belakang pendidikan calon pencari kerja yang relevan 

dengan pekerjaan yang akan dilamar. Tentunya pendidikan 

harus pendidikan yang terakhir. Data-data yang wajib diisi 

diantaranya :

→Lokasi perguruan tinggi (dalam/luar negeri)

→Nama perguruan tinggi

→Nama Program Studi

→Nama Fakultas

→Nama jurusan 

→Akreditasi jurusan

→ Tanggal masuk dan lulus (DD/MM/YYYY)

→Strata/Jenjang (D3,D4,S-1,S-2,S-3)

→Nomor Induk Mahasiswa

→ Tema Tugas Akhir

→Upload File Ijazah (WAJIB)



Langkah 3 –
Informasi Pendidikan

Setelah mengisi Latar Belang pendidikan, selanjutnya 

calon pencari kerja wajib mengisi data supporting yang 

lain, diantaranya :

1) Sertifikat Pelatihan → Pilih jumlah nya, kemudian 

isikan detail sertifikat pelatihan di kolom yang muncul

2) Beasiswa → pilih jumlah nya, kemudian isikan detail 

beasiswa di kolom yang muncul

3) Prestasi → Pilih jumlah nya, kemudian isikan detail 

prestasi di kolom yang muncul

Dalam mengisi sertifikat pelatihan, beasiswa, dan 

prestasi, pastikan anda memiih 3 terbaik diantara 

banyaknya prestasi yang dimiliki, karena hal tersebut 

dapat menjadi nilai lebih bagi curiculum vitae anda

Jika sudah diisi semua dengan lengkap, KLIK tombol 

Simpan untuk lanjut ke langkah selanjutnya



Langkah 4 –
Informasi Pengalaman
Informasi pengalaman yang dimaksud adalah 

pengalaman calon pencari kerja di bidang 

organisasi dan pengalaman kerja. Untuk mengisi nya 

dimulai dari pengalaman organisasi → pilih 

jumlahnya, kemudian isikan detail organisasi yang 

pernah diikuti 

Pengalaman kerja → pilih jumlahnya, kemudian isikan 

detil pengalaman kerja

Selanjutnya untuk informasi tambahan cukup memilih 

pada daftar pertanyaan dengan piihan ya dan tidak 

sesuai dengan pertanyaan yang diajukan

Setelah semua jawaban diisi, KLIK tombol Simpan

untuk kanjut ke Langkah 5



Langkah 5 –
Informasi Esai
Informasi esai merupakan sarana untuk calon 

pencari kerja dapat mengekspresikan sikap dan 

pemikiran terkait beberapa hal yang ditanyakan. 

Harap mengisi esai dengan sewajarnya sesuai 

dengan apa yang dipikirkan. Daftar pertanyaan esai 

sesuai dengan form disamping ini

Setelah melengkapi seluruh jawaban esai, KLIK

tombol Simpan untuk lanjut ke langkah 6



Langkah 6 –
Informasi Lainnya
Informasi lainnya berisi harapan dari pekerjaan yang 

akan di lamar, diantaranya :

→Gaji yang diharapkan

→Waktu Kerja yang diminati

→Kategori pekerjaan yang dicari

Pastikan anda sudah memilih sesuai dengan 

keinginan anda. Setelah selesai menjawab, KLIK 

tombol Simpan untuk lanjut ke Langkah berikutnya



Langkah 7 – Review Data
Pada Langkah terakhir ini Calon pencari kerja akan diperlihatkan resume seluruh form yang telah diisi dalam satu 

halaman yang panjang, harap dicermati setiap jawaban yang sudah di berikan. Tampilan form review adalah seperti 

dibawah ini :



Mendaftar
Lowongan

Setelah mengisi biodata dengan lengkap, selanjutnya 

pencari kerja dapat melihat halaman biodata seperti 

disamping, yang menampilkan beberapa info 

diantaranya :

◦ Verifikasi Data → berisi data yang wajib verifikasi dan 

persetujuan penggunaan data

◦ Daftar lamaran → Daftar lamaran sesuai lowongan 

yang tersedia

◦ Rekomendasi lowongan → rekomendasi lowongan 

dari sistem untuk memudahkan pengguna memilih 

lowongan pekerjaan
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TERIMA
KASIH


